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 ALGEMENE VOORWAARDEN SCIENTIA 
Van toepassing op alle werkzaamheden van:  
- Scientia N.V. te Paramaribo, Suriname  
 
Art. I Algemeen  
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 
op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten tussen Scientia N.V., verder te 
noemen Scientia en Opdrachtgevers respectievelijk 
hun rechtsopvolgers. Deze Algemene Voorwaarden 
zijn tussen partijen integraal van kracht, voor zover 
niet uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd is 
overeengekomen om ervan af te wijken. Enigerlei 
verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop -
, aanbestedings - of andere voorwaarden wordt door 
Scientia niet aanvaard.  
2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan 
onder:  
• Product: alle door Scientia te leveren en/of te 
verrichten diensten m.b.t. de exploitatie van het 
opleidingsinstituut en andere filialen op het gebied 
van safety, security, integriteit en management en 
het verzorgen van opleidingen, trainingen, cursussen, 
workshops en individuele leertrajecten hierin. 
Hiernaast het beheren, vervreemden, verkrijgen en 
het exploiteren van onroerende goederen, zaken en 
rechten en het stellen van zekerheden, het 
verhandelen en distribueren van hetgeen in verband 
staat met bovengenoemde producten. Tevens het 
optreden als vertegenwoordiger en in elke 
hoedanigheid voor derden optreden.  
• De Opdrachtgever: degene aan wie de aanbieding is 
gericht;  
• Dienst: de aanneming van levering en uitvoering 
van diensten;  
• Adviesteam: groep van adviseurs die kan bestaan 
uit adviseurs en/of projectmedewerkers van Scientia, 
al dan niet aangevuld met medewerkers van 
Opdrachtgever.  
• Normale werkuren: op reguliere werkdagen van 
06:00 uur tot 20:00 uur. Voor werk op feestdagen, 
zaterdag en zondag worden toeslagen berekend.  
Art. II Grondslag offertes  
1 Alle offertes van Scientia zijn gebaseerd op de 
informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en/ of 
in zijn opdracht op een door hem aangewezen locatie 
is verkregen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij 
daarbij alle informatie heeft verstrekt die voor de 
levering van de overeengekomen producten van 
belang is. Scientia levert de overeengekomen 
producten naar beste inzicht en vermogen, 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
Deze verplichting van Scientia heeft het karakter van 
een inspanningsverplichting. Omdat het bereiken van 

het beoogde resultaat mede afhankelijk is van de 
inzet van Opdrachtgever, kan het niet worden 
gegarandeerd.  
2 Aanbiedingen van Scientia zijn vrijblijvend.  
3 Aanbiedingen van Scientia zijn gebaseerd op 
uitvoering van de overeenkomst door Scientia 
gedurende normale werkuren en onder de 
omstandigheden als door Scientia bij aanvaarding van 
de opdracht aangetroffen.  
Art. III Overeenkomst  
1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt 
vastgelegd, komt deze tot stand op de dag van 
ondertekening door Opdrachtgever.  
2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
ondergeschikten van Scientia binden Scientia niet dan 
nadat zij door Scientia schriftelijk zijn bevestigd.  
3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel 
mogelijk volgens overeengekomen tijdschema te 
laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle 
documenten en gegevens die Scientia nodig heeft. Dit 
geldt ook voor de terbeschikkingstelling van 
medewerkers van de eigen organisatie van 
Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van 
Scientia betrokken (zullen) zijn. Als Scientia daarom 
verzoekt, verschaft Opdrachtgever op diens locatie 
Scientia kosteloos een eigen werkruimte voorzien van 
alle up to date communicatieaansluitingen.  
Art. lV Het betrekken van derden bij de 

opdrachtuitvoering 

 Scientia zal bij het inschakelen van niet tot haar 
organisatie behorende derden de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen en waar mogelijk 
tevoren overleg met Opdrachtgever plegen. Scientia 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten 
en/of tekortkomingen van deze derden.  
Art. V Personeel en non-concurrentie  
1 Scientia kan na overleg met Opdrachtgever de 
samenstelling van het team wijzigen, indien Scientia 
meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de 
te verrichten diensten niet verminderen, noch de 
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. 
Een wijziging van het team kan ook op verzoek van 
Opdrachtgever in overleg met Scientia plaatsvinden.  
2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van 
de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de 
opdracht personeel van de wederpartij in dienst 
nemen of met dit personeel over indiensttreding 
onderhandelen, anders dan in overleg met de 
wederpartij.  
Art. VI Tarieven en kosten van de opdracht  
1 De door Scientia opgegeven prijzen zijn exclusief 
omzetbelasting.  
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2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop 
gebaseerde kostenramingen staat in de offerte 
aangegeven, of daarin zijn begrepen de 
secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten 
en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover 
deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze 
afzonderlijk worden berekend. In het honorarium zijn 
geen rentekosten opgenomen tenzij in de offerte 
anders is aangegeven.  
3 Door Scientia geoffreerde prijzen worden jaarlijks 
per 1 januari geïndexeerd. Tussentijdse verhogingen 
van lonen en/of kosten kunnen los daarvan aan de 
Opdrachtgever worden doorberekend.  
Art. VII Betalingsvoorwaarden  
1 Facturering van de door Scientia verrichte diensten 
geschiedt, tenzij anders overeengekomen, 
maandelijks op basis van bestede uren en/of 
dagdelen.  
2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen 
na datum van de factuur.  
3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij van 
rechtswege in gebreke zijn en zal Scientia zonder dat 
enige ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn 
een vertragingsrente van 2 % per maand, ingaande 
per vervaldatum, in rekening te brengen 
onverminderd de aan Scientia toekomende overige 
rechten. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek 
van of compensatie met eventueel door 
Opdrachtgever op Scientia gepretendeerde 
vorderingen plaats te vinden. Scientia is voorts 
gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten die Scientia moet maken  
om tot incasso van de door Opdrachtgever 
verschuldigde bedragen te komen, in rekening te 
brengen.  
4 Scientia is te allen tijde gerechtigd de nakoming van 
haar verplichtingen uit de overeenkomst met 
Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever 
zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is 
nagekomen.  
Art. VIII Aanpassing van de opdracht  
1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van 
de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen 
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of 
omvang van de opdracht en/of de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te 
wijzigen.  
2 De gevolgen van tussentijdse wijziging in de 
opdracht of opdrachtuitvoering en/of van het 
achterblijven van de kwaliteit van de informatie die 
Scientia verkrijgt en/of van de medewerking die door 
Opdrachtgever aan Scientia wordt verleend, worden 
beschouwd als meerwerk. Deze gevolgen kunnen als 

zodanig aan Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht.  
Art. IX Duur en afsluiting van de opdracht  
1 De looptijd van de overeenkomst gaat in op de dag 
van totstandkoming van de overeenkomst 
2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met 
betrekking tot verlenging van de looptijd bepaalde 
wordt de looptijd verlengd met de duur van de 
vertraging die aan de zijde van Scientia ontstaat ten 
gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan 
enige uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting en/of door deze toegezegde 
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst.  
3 Behoudens grove schuld aan de zijde van Scientia 
geeft overschrijding van de looptijd Opdrachtgever 
geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van 
de overeenkomst.  
4 Overschrijding van de looptijd - door welke oorzaak 
ook - geeft Opdrachtgever geen recht tot het zonder 
rechterlijke machtiging (door derden doen) verrichten 
van werkzaamheden ter uitvoering van de 
overeenkomst.  
Art. X Overmacht  
Onder overmacht wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan elke van de wil van Scientia 
onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten 
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst 
reeds te voorzien -, die nakoming van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, 
voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, terreur, oproer, 
werkstaking, werkliedenuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige 
storingen in het bedrijf van Scientia of diens 
leveranciers.  
Art. XI Tussentijdse beëindiging van de opdracht  
1 Ieder der partijen kan de overeenkomst voortijdig 
eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening 
is dat het niet meer mogelijk is de opdracht uit te 
voeren conform de bevestigde offerte en eventuele 
latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient 
gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te 
worden bekendgemaakt.  
2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan 
door Opdrachtgever, heeft Scientia vanwege het 
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies 
recht op compensatie voor de resterende looptijd van 
de overeenkomst, waarbij het tot dan toe gemiddelde 
maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt 
wordt gehanteerd.  
3 Scientia mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige 
beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van 
overmacht voltooiing van de opdracht in redelijkheid 
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niet kan worden gevergd. Scientia behoudt daarbij 
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan 
toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan 
Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige 
resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter 
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit 
extra kosten met zich meebrengt, worden deze in 
rekening gebracht.  
4 Ingeval een van beide partijen in staat van 
faillissement geraakt, surseance van betaling 
aanvraagt of de bedrijfsvoering feitelijk staakt, heeft 
de andere partij het recht de opdracht zonder 
inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, 
een en ander onder voorbehoud van rechten.  
Art. XII Geheimhouding  
Scientia noch Opdrachtgever zal direct of indirect, 
behalve voor zover noodzakelijk voor het  
verrichten van de diensten, enige vertrouwelijke 
informatie betreffende het bedrijf en de wijze van 
bedrijfsvoering van de andere partij aan derden 
bekend maken of op andere wijze openbaar maken. 
Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie 
beschouwd die niet nadrukkelijk als niet-vertrouwelijk 
is aangeduid door de partij die het aangaat.  
Art. XIII Aansprakelijkheid  
De aansprakelijkheid van Scientia is beperkt tot het 
bedrag dat krachtens de door Scientia afgesloten  
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd. Informatie over de desbetreffende  
verzekering wordt op verzoek toegezonden. Vindt om 
enigerlei reden geen uitkering onder deze verzekering 
plaats, dan is de aansprakelijkheid van Scientia 
beperkt tot het door haar genoten honorarium over 
de laatste drie maanden van de overeenkomst.  
Art. XIV Intellectuele eigendom  
Door Scientia binnen het kader van de Opdracht 
beschikbaar gestelde en/of ontwikkelde modellen, 
technieken, documenten, instrumenten, waaronder 
ook software, alsmede bestekken en programma’s 
van eisen, al dan niet in het advies of 
trainingsresultaat opgenomen, zijn en blijven het 
eigendom van Scientia. Openbaarmaking en/of 
vermenigvuldiging daarvan is slechts toegestaan na 
daartoe verkregen (en schriftelijk vastgelegd) 
toestemming van Scientia. Opdrachtgever heeft het 
recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in 
zijn eigen organisatie, voor zover noodzakelijk binnen 
het kader van de opdracht.  
Art. XV Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten 
waarop zij van toepassing zijn worden geregeerd door 
Surinaams recht en terzake van eventuele geschillen 
zal de rechter te Paramaribo bevoegd zijn daarvan 
kennis te nemen. 


